
ATAS DAS REUNIÕES 

17/07/2012 

     Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e doze, às vinte horas, em sua sede 

provisória no Colégio Santo Inácio, situado à Rua São Clemente, 226, em Botafogo, teve início a 

Reunião Ordinária da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo - AMAB, presidida pela 

Presidente Regina Chiaradia e secretariada pela 1ª Secretária Elisa Fontes. 

 

Iniciando a reunião, a presidente Regina Chiaradia comunicou que à entrada do Colégio Santo 

Inácio recebeu uma moradora da Rua 19 de Fevereiro de nome Mary pedindo que a AMAB 

apoiasse um candidato a vereador. Regina, imediatamente informou-a de que a Associação é 

apartidária, que como não tem espaço para convidar TODOS os candidatos, não disponibiliza o 

espaço para nenhum deles, para não veicular a imagem de partidarismo. Disse ainda que a 

AMAB poderá vir a informar as ações dos candidatos, o que foi feito em prol da cidade e do 

bairro, mas não “partidarizar”. Continuando, informou que a COMLURB está disponibilizando, 

gratuitamente, coletoras na cor verde de reciclagem de pilhas, para instalação em 

condomínios. Que os síndicos que se interessassem deveriam ligar para a GSul da COMLURB 

(2244-4750/ 2244-4752) e fazer a solicitação. O associado Ubiratan Barbosa comentou que há 

mais ou menos quinze dias duas árvores imensas e geminadas que havia na Rua São Clemente 

em frente ao numeral 276 foram cortadas em quase toda sua plenitude, ficando só um pedaço 

do tronco. Que não entende essa atitude da COMLURB que abate uma árvore daquela, tão 

frondosa e antiga, aparentemente sem doença. A secretária Elisa Fontes ponderou que a 

COMLURB não tem engenheiros ou botânicos, que isso seria competência da Fundação 

Parques e Jardins. Regina disse que iria averiguar e com certeza traria a resposta. Informou 

também a uma nova moradora do bairro de nome Márcia Bessa que todos os imóveis foreiros 

aos Silva Porto são foreiros também ao Município, ou seja, são bi tributados. Explicou que a 

Prefeitura nunca havia cobrado foro anual, mas somente o laudêmio que é feito pela 

Secretaria Municipal de Fazenda. O morador Geraldo Silva pediu a palavra para informar que 

havia recebido, em sua residência, um boleto emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda, 

no valor de R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais), quase o preço do IPTU, referente ao 

foro anual municipal. Perguntou se a AMAB tinha conhecimento dessa nova cobrança. Regina 

disse que iria investigar, muito embora achasse estranha a cobrança em tela. Dando 

continuidade a reunião, Regina apresentou o Sr. Roberto Britto, que ali estava para apresentar 

o trabalho de sua empresa, o GRUPO UNICAD, que é uma empresa especializada em 

segurança, que está trabalhando no geomapeamento da cidade em relação à segurança. Que 

tem seu foco voltado para a comunidade no sentido de mapear as ocorrências policiais não 

registradas nas delegacias ou batalhões. Que relacionam, através de um site, os delitos 

ocorridos em cada área e os levam aos órgãos de segurança, ou delegacias distritais. Regina 

questionou se até o registro on line nas Delegacias Virtuais a população resiste em fazer, como 

eles pretendiam ganhar a confiança da população para que informassem a eles as ocorrências 

policiais? Ele disse que não irá informar quem fez a denúncia ou relatou o fato, mas tipificar o  

Modus Operandi. Que falava do alto de sua experiência como advogado e major do Exército 

reformado. Ubiratan Barbosa questionou como seria o pagamento dos serviços prestados pela 



empresa. Ele disse que a firma já prestava esse serviço para grandes empresários, escolas e 

empresas de grande porte. Que esperam o ápice dos seus serviços no período da Olimpíada e 

a Copa do Mundo. Regina convidou-o a apresentar o seu projeto na reunião do Conselho 

Comunitário de Segurança Pública da 2ª AISP, pois lá estariam reunidos Delegados e 

Comandantes da Polícia Militar e Bombeiros, além do Comando da Guarda Municipal. Regina 

disse que iria enviar o projeto, por e-mail, aos associados da AMAB e, ver qual seria o contra 

retorno. Ele agradeceu e despediu-se. Regina conclamou a todos que estivessem no evento 

sobre os helicópteros na Lagoa, no domingo 22 de julho, às 11 horas, para protestarem contra 

a construção de um novo hangar na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

 

E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada, às 22 horas, cuja 

presente ata segue por mim, Elisa Fontes, secretária, lavrada e assinada, juntamente com a 

presidente, Regina Chiaradia. 

Elisa Fontes 
Secretária 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


